
  زنـاحمل وزـراجاأل
   مصريةأقصوصة

 األهلية رأى فيها عبد الرحيم افندى جاد الكاتب بنيابة املنيا           اليت األوىلكانت املرة   
  .الوجيه للدعاوة للبك    أقيمنتخاىب الذي    يف االجتماع اال   املنياوي حممد بك    السريالوجيه  

ن تقدمه مـن اخلطبـاء       فأثىن على م   اخلتاميرآه واقفاً على منصة اخلطابة يلقى اخلطاب        
 برمتـها   أمما احلرى بأن يصلح     االنتخايب وشرح برناجمه    تواضعه،والشعراء الذين اخجلوا    

لوف احلاضرين بالتصفيق احلاد واهلتـاف      أ رائع قوبل من     خطايب أسلوبشرحاً مسهباً يف    
  ومل الفتان، مل يؤخذ مبنطقه قدر ما اخذ جبمال وجهه          افتدى ولكن عبد الرحيم     املتواصل،

 وأنفض  .البادية بعض حتمسه لشبابه الغض وقامته الكاملة وقوته         االنتخايبيتحمس لربناجمه   
 الذي مل تقع عينـه      اجلميل،االجتماع وغادر املكان وخياله ال يىن يتشبث بصورة الشاب          

 سليم املعلم   إبراهيم جانبه الشيخ    يسري إىل  وكان   .وقوةباباً  ش مياثله حسناً و   إنسانقط على   
   :له وهو شيخ متقدم يف السن قضى من عمره سنني طويلة يف املنيا فقال اإللزاميةسة باملدر

هل هـو   .. .النعمة وتبدو عليه    الشباب،مرشح دائرتنا عظيم ال نظري له بني         -
  غىن ؟ 

   :ابراهيمفقال الشيخ 
   .اهللانعم يا بىن غىن وما غىن إال غىن ! ... غىن  -

 فهو ميلـك مخـسة آالف       ثروته،للداللة على   ولكن هيهات أن تكفي هذه الكلمة       
 الشهرية  املنياوي وعمارة   ،األهلين يف املنيا ونصف مليون من اجلنيهات نقداً يف البنك           افد

   والسندات مما ال يعلم عده إال اهللا األسهم هذا غري .بالقاهرة نازيلبشارع امللكة 
   :الدهشةفصاح الشاب وقد متلكته   

  يا سالم سلم  -
   :مبتسماشيخ فقال ال
  ...سرة باملنيا ؟أعرق أ عميد اآلنأال تعلم أنه  -

 وحفيد  لألوقاف، الذي كان وزيراً     املنياويهو االبن الوحيد للمغفور له على باشا        
   احد النظار يف نظارة نوبار باشا املنياويحممد باشا 

   :متسائالفسها الشاب عن حمدثه حلظة مث قال   



   تعلموالظاهر من خطابته أنه م -
   :قائالفأمن الرجل على قوله 

   .املصريةأنه حاصل على شهادة احلقوق  -
 واحلق أن العلم واملال من بعـض تـراث          .نوناالق شهادات فرنسا يف     أعلىوعلى  

  ..العريقة أسرته
 الـشاب   وأحس .سبيله حال   وذهب إىل وأنتهي عند ذاك احلديث وودعه الشيخ         

 غري وجهه معلومة ينتقل     فسار إىل  املكتظ، السرادق بعد طول اجللوس يف      املشيبرغبة يف   
 وخواطره حتوم حول الشاب السعيد وما قاله عنه الشيخ          اتفق، طريق كيفما    طريق إىل من  

 أمامـه  وقفـت    اخلارجي وعند اقترابه من باهبا      .املنيا حمطة   قدماه إىل  به   وانتهت .ابراهيم
 ويف صحبته غـادة     املنياويحممد بك    باخلارج منها الوجيه     وإذا وفتح باهبا    فخمة،سيارة  

 وهبها اهللا عينني ساجيتني مجع فيهما ما وزعه على عيـون            الفتنة، بادية   القد،هيفاء مياسة   
 معطفاً اسود ويزين وجههـا الربقـع        ترتدي وكانت   .والروعةىن من الفتنة    ان الغو ااحلس

قلبه يكاد يقفـز     فأحس ب  النبيلة، التركية   األسر الشفاف الذي تتمسك به سيدات       األبيض
 ولبث مكانه واقفاً ذاهالً غافالً عما حوله حىت غيبهما عن عينيه الـساهيتني              صدره،من  

   مث مضى ثانية يف سريه وهو ال يشك يف أنه رأى الوجيه مع زوجه .احملطةباب 
 وخال  .امرهموشعر عبد الرحيم بقهر غريب ال جيده إال املظلومني املغلوبون على              

 فأحس حنوها بكراهية مريرة ومترد مكتوم ال جيد منفذا          .منه ويتشفىكم به   الدنيا عدوا يته  
 واحلق أنه   .عليها يرغب يف مقاطعتها تعاليا      كأنه على نفسه    وأنطوي  .كربهينفس منه عن    

 كيف  :غاضبا  وتساءل منكراً     .شأنايعجز كل العجز أن يصلها صلة جتعل له فيها قيمة أو            
كيف غفل الدهر عن هذه السعادة املتناهيـة ؟         ... ؟ رضاأل أن يوجد الكمال على      أمكن

أال من  ... أال من عيب يشينه ؟    ...  هذه اجلنة اآلمنة ؟    الطريق إىل  ناألحزاوكيف جهلت   
 وصحة مل يتمتع مبثلها جـسم   قبل،مجال مل يكتس مبثله وجه رجل من        ... نقص يعتوره ؟  

 وثروة ال حييط هبا حصر وال       يد،اجمل املاضي يف   أوغل ونسب يردد فخراً وتيها كلما       أنسان،
 .السافرة الشمس يدي وزوجة تسري السعادة بني يديها سري الشعاع املنري بني         الدهر،يفنيها  

 إشارةومستقبل باسم مشرق باآلمال يبشر اليوم بالنيابة وغداً بالوزارة والدنيا مجيعاً طوع             



 وما حيب من حلوم وطيـور        فدونه  اشتهي طعاماً  فإذا يشاء، تعطيه ما يشاء حني      .يدهمن  
  وأن   .نيااوالشمب والكونياك   فيشي شراباً فله ما يشاء من ماء النيل وماء          أراد وأن   .وفاكهة
 اسـكتلندا   سويسرا إىل  ومن   .البندقية اإلسكندرية إىل  مجيعاً من    فاألرض مشاهدة   تاق إىل 

  ..!.للسعادةويا .. .للحريةويا .. .للقوةفيا .. .وتتمناهتفتح له ذراعيها 
  !...وما نصيبه هو من الدنيا ؟.. .رباه  
   .مريرةوحني خطر له هذا السؤال علت شفتيه ابتسامة ساخرة   
 ن،االبني متهافت   الفكني، بارز   العينني، غائر   اللون، شاحب   حنيل،ما هو إال هيكل       

 ببذلة واحدة ال تتبدل حىت ييأس منها الرفاء ينكمش فيها شـتاء             األربعةيستقبل الفصول   
.. .نقااخل ويشوى فيها صيفاً يف جو الصعيد        عار،عصفور يتقى الربد حتت غصن شجرة       ك

 واهللا وحده يعلم من     بالغورية، البائع البائس مبحل عطارة املارودى       رضوانوهو ابن جاد    
 .االليم على ذكراه ستاراً من الصمت       أبوه ألقى فلو كان شيئا يذكر ما       جده،ن  اهو رضو 

 أسـرته يهات شهرية يرسل منها لوالده ثالثة لتعينه على معـاش            ثروته فهي ستة جن    وأما
 ن،ارضو فهو على بؤسه وفقره ليس االبن الوحيد جلاد          .وعمتني أخواتاملكونة من عشر    

ويبقى له ثالثـة جنيهـات      .  االبن الوحيد لعلى باشا املنياوى     املنياويوأن كان حممد بك     
 غري هذا فهـو الفـول       لشيء يدين    وأن كان  .وملبسيدبر هبا حياته من مسكن ومأكل       

 إال يـوم    األسـبوع  أيام فهي غذاؤه طوال     الرومى،املدمس والطعمية والطماطم واجلنب     
ونصف رطـل   أرزاً  ويطلب   " األمراء لوكاندة " فيه إىل اجلمعة جعله عيداً هبيجاً فيذهب      

  .. .اختيارهكباب وصنفاً من اخلضر تشتد حريته عادة قبل 
 وتربم بالعقود   البعيدة، كانت هتوى احلركة والتنقل واملغامرات       ومن الغريب أن نفسه   

 إال يف كتـاب     البلدان ولكنه مل يعلم مبواقع      يتبدل،واجلمود ولون احلياة الذي ال يتغري وال        
   .اجلغرافيا

 تسلبه وقته كلـه     اليتوأىن له أن يراها وكاهله ينوء بالفقر وسالسل الوظيفة املرهقة           
 احلرمانولشد ما يعذبه    ...  النهار ؟  وأطراف أناء الليل    إشارهتارهن  وحتتم عليه أن يكون     

وكم من مرة    ! واألخيلة األحالم ولشد ما تتوزع قلبه الشهوات وتعبث به         .التصربويقتله  
 والـدفاتر،   األوراق مث يشرد عقله فتغيب عن عينيـه         النيابة، مكتبه بدار    جالساً إىل يكون  



 وفريـك   مـشوي مبا لذ وطاب من فراخ حممرة وحلم        وخيال املكتب مائدة طعام حفلت      
 أو يستحضر له خياله صوراً فاتنة مما        .والكنافةباحلمام والبطاطس والرز واملهلبية والبقالوة      
 ورمبـا   .ممتلئة أو حلظاً كحيالً أو ساقاً        ثقيالً علق به يف الطريق فريى صدراً ناهداً أو ردفاً        

 كـامالً اندماجاً  لنفسه دنيا على هواه ويندمج فيها        بعيدة فيخلق    وديان االوهام إىل جذبته  
  ...جوعويستسلم ألحالمها السعيدة ويظل كالنائم حىت يستيقظ على نداء زميل أو لذعة 

 أهنا دنيا خيال ال تتحقـق       – يقظته   أوقات يف   –ولكنه كان على كل حال يعلم         
 حلم هبا لنفسه حتققت     اليت فآمن بأن تلك الدنيا      بك، املنياوي حىت رأى    أبدا، األرضعلى  

   معجزة بظنه ووقع ما كان .لغريهيف عامل احلقائق 
 ثقيل،وحني أنتهي من هذه املوازنة التعسة بينه وبني الشاب الوجيه تنهد من صدر                

 ترى هـل    :وتساءل والسابلة، والبيوت والدكاكني    واألرض السماء   حوله إىل ونظر فيما   
  ؟...بآالمىيوجد يف هذه اخلليقة من يشعر 

 والنـاس منـشغلني     خرساء، صلبة   واألرض متعالية،ولكن كانت السماء جامدة       
 حجرتـه   وعاد إىل  مظلم،وخال نفسه ميتاً يف قرب      .  فأحس بعزلة قلبية موحشة    .هبمومهم

 تنطوى نفسه على غيظ قاتل وثورة جاحمة وحسد الـيم ضـاعف             البال،الكئيبة كاسف   
  غضب والسخط والتربم  وجعلها سلسلة متصلة من الحياته، أثقال

 واسـتطاع   .رأى مما   أعجبوالواقع أنه كان مقدراً له أن يرى من حقائق الدنيا             
 ما يف   أعجب حسبها عقله الشارد التائه      أسرار مكتبه احلقري أن يطلع على       جالس إىل وهو  

  ...عجائبالدنيا من 
ذ أتذكر حادثة الصراف حسني عارف الذي اختلس عشرة آالف من اجلنيهات من             

 املنيـاوى،  الوجيه حممد بك     القرىب إىل  للمحققني أن املتهم ميت بصلة       أتضحشهور ؟ لقد    
 سراً على اخلطابات الواردة للبك من مجيع أحناء   لإلطالع الالزم   إجراء نيابة املنيا    فطلبوا إىل 

 اليت املنطقة   به إىل القطر لعل وعسى أن يعثروا بينها على خطاب من اللص اهلارب يهتدون             
 وكانوا قد شددوا الرقابة على احلدود فغدا اللص حمصوراً داخل القطر عرضـة              .هباوذ  يل

 االستغاثة بقريبة   واليأس إىل  وظنوا لذلك أنه رمبا دفعه اخلوف        .وقتلقيد البوليس يف اى     
  ...النفوذ ذي



 يف  إال احملققون   إليه ال يلجأ    إجراء حرمة اخلطابات    انتهاك ألن   خطريا، األمروكان    
 وزاد من خطورته ما يتمتع به البك من مرتلة سامية يف البيئات العالية              دقيقة، قاسية   ظروف

 للنيابة بفحـص    القاضي وأذن القاضى، وعرضت النيابة املسألة على      .السياسية واألوساط
  ...احملققنياخلطابات بعد اقتناعه بوجهة نظر 

 تلك النهايـة    نتهي إىل أ فلما   .شديدوكان عبد الرحيم يتتبع سري التحقيق باهتمام          
 على خطابـات حممـد بـك        اإلطالع أن تتاح له فرصة      أثيم بفرح   وأحستنهد ارتياحاً   
واسـتطاع   ؟...وغرميا من الذي خلقته الدنيا عدوا له         شافياً انتقاماً هذا   أليس .اخلصوصية

 إما وكان مرسلوها    التحقيقات، وردت للبك يف فترة      اليتبالفعل أن يطلع على اخلطابات      
 ولكن  بال، ومل تكن حتوى شيئا ذا       الوطين أو التجار أو بعض شباب احلزب        األصدقاءن  م

 يف تلك الفترة خطابني غريبني قد ينسى عبـد          أمه البك   تكتب إىل  املصادفات أن    أرادت
 بعـد   األول وقد جاء يف اخلطـاب       .مدلوهلا ماضيه وحاضره قبل أن ينسى       افتدىالرحيم  

 نـصائحه وتعاليمـه     بإتباع الدكتور بأنك ال تعىن      اخربين.. .“ يلياملقدمات املعهودة ما    
 نفسك ورمبا تباطـأت عـن       تشتهيهكثرية فتأكل ما    أحياناً   وأنك تتهاون    املرجوة،العناية  
 واهللا وحده يعلم    .املقررة تتعاطى احلقن يف مواعيدها      أال وقد يبلغ االستهتار     االدوية،جتديد  

 خطورة السكر وضغط    أدرى ألين .واالسف من احلزن    نفسي كالم الدكتور يف     أحدثهمبا  
 فخذ حذرك يا بىن العزيز وال هتمل صحتك واتبع بدقة تعـاليم             .اجتمعاالدم وخاصة اذا    

 وامتنع بتاتـاً    الدمسة، فال تذق اللحوم وال الصلصة وال املواد         قاسية،الطبيب مهما كانت    
الدواء عسى اهللا أن يقيك شـر        وواظب دائماً على تعاطى      واحللوى،عن تناول النشويات    

 لتعاليم الدكتور هو مبثابة قضاء      إمهال واذكر دائماً أن اى      .شبابكاملرض ويصون ىل ولك     
   " واألمل على باحلزن أبدى

 فكان خمتصراً ال يشفي غلة املتطفل ويدل على حتـرج كاتبتـه             الثاين اخلطاب   وأما
ملاذا .. .العزيز يا بىن اذا تشكو دائماً    مل.. .“ يلي عظيم الداللة وقد جاء فيه ما        نولكنه كا 
 ويهبين ثرويتليت اهللا يأخذ    ( :النفور اشد   قليب ينفر منها    اليت دائماً هذه الكلمة     تكتب إىل 
 وحيق  امك، وأنا على كل حال      .نظرك ال يسلم بوجهه     قليب لك أن    أقولواحلق  ) السعادة  

 نفـسي  تلهمين لذلك   ومعرفة،ة   منك جترب  أعظم األقل أىن يف هذا الشأن على       أقولىل أن   



  فأرجو أن تتريـث  .وتؤكدمستحيال كما تقول أمراً بأن التوفيق بيتك وبني قرينتك ليس    
 وأىن اقترح عليـك أن      .قبل من   أسرتنا مل تنكب هبا     اليت األليمةقبل أن ختطو تلك اخلطوة      

ته وحيقق له    مبا يصون كرام   أمره رشده ويدير    منكما إىل تنفصال مؤقتاً عسى أن يثوب كل       
  ".السعادة
 وال كيف يفيـق     عيناه،ولبث عبد الرحيم زمنا ال يدرى كيف يصدق ما طالعت             

 هل حقـاً أن     احلريان تساؤل   يتساءل ومضى   .عقلهمن الدهشة واحلرية اللتني استولتا على       
 أمذلك الشاب الذي رآه منتصباً كالطود على منصة اخلطابة عليل سقيم ؟ وهـل حقـاً                 

 الزهـد   مـضطر إىل   شبابه الغض بالذبول والعناء ؟ وهل حقاً أنه          يهددان  مرضني وبيلني 
 الطعام والشراب ليدفع عن نفسه غائلة اهلالك واالضمحالل؟ وملن خلق           أطايب يف   يبدألا

 وهـو الـضعيف     أيكون ... ما دام يعز على الفقري ويؤذى الغىن القادر؟        إذننعيم الدنيا   
 عافيـة واهنـأ    وأكملرا أو يدفع بلية اصح منه بدنا        املتهالك الذي ال يستطيع أن يتقى ش      

   .حياة
 نعـم أنـه ال      .احلقن وأمل مر الدواء    يعاىنأنه على اى حال ال يشكو مرضاً وال           

يستطيع أن يأكل ما تشتهيه نفسه ولكنه يتناول يوم اجلمعة ما ال يستطيع أن يذوقه البـك       
له فرص سعيدة فيدعى مع موظفي       وقد تتاح    .وغدره ويعرض نفسه لشر املرض      أالالوجيه  

 والعالوات فيأكل بشهوة هنمة ويشرب بـشراهة        الترقي والئم فاخرة ملناسبات     النيابة إىل 
  .احلركةمفترسة غري متحرج وال خائف حىت ينتفخ بطنه ويفقد النطق والقدرة على 

...  صاحبه شر املـرض واملخـاوف ؟  يقيكيف ال   ... فما فائدة املال ؟     يا عجباً     
 بيت تعمـر    الدنيا إىل ن  احزأكيف ينسل حزن من     ...  سوء ؟  أصابهف ال يشفيه اذا     وكي

  ...خزائنه الذهب والفضة ؟
 يدل عليهـا    اليت األخرى جانب العجيبة    تافها إىل على أن ذلك مجيعه بدا لناظريه         
 قلـيب  وتساءل يف هتيب وخوف وعدم تصديق ترى هل يفرق شقاق بـني              الثايناخلطاب  

 من تساؤل   اله ي ... جانبه كمالك كرمي ؟    ختطر إىل  رآها   اليتوالغادة احلسناء   الوجيه الثرى   
.. .رباه...  ؟ الثاين األم ومع ذلك فما الذي يدل عليه خطاب         .التصورسخيف بعيد عن    

 أيطمـع ...  ماكراً استطاع أن يسعى بالفساد بني هذين املخلوقني اجلميلني ؟          شيطاناى  



 تتوهم الزوجة أنه يوجد بني الرجال مـن         أم. ومجاالً ؟ البك يف امرأة تفوق زوجه حسناً       
فما الذي عكر صفو حياهتما وجعل البـك جيـأر           ..يفوق زوجها شباباً وثراء ومكانة ؟     

 مستحيال؟  ما الذي جعل البك اجملنون يـتمىن          أصبح بأن التوفيق    أمهبالشكوى ويصارح   
  ...الفقر الذي ال يفقه معناه ويزهد يف ماله وجاهه ؟

يهمـا  أتـرى   .. .أمخاساً ألسداس تدت به احلرية وغلبه القهر ومضى يضرب        واش  
 الظاهر من شكوى البك أن الزوجـة        أليس... الزوجة؟ أماملسئول عن هذا الشقاء الزوج      

فهل جنت هذه الشابة احلسناء فهي ال تبصر وال تعقل ؟ كيف ال حتب               هي املتجنية عليه ؟   
 فمن عسى أن حتب من الرجـال  املنياويمد بك  مل حتب حم  وإذا... هذا الشاب الكامل ؟   

  ... ؟
مستعصية ألغازاً   يراها اجملربون غاية يف التفاهة واالبتذال        اليت األسئلةوبدت له هذه      

 احلرمان وتوهم عقله املريض الذي أهنكه       املعجزات،على كل حل وعجائب خارقة تعدل       
 فالدنيا تعطيهم مـاال وجاهـا واهللا   .االغنياء من اإلهلي االنتقامأن هذه احلقائق دليل على      

   ولكن ملاذا مل يعف الفقراء من ضريبة الشقاء والعذاب ؟واملرض،يسومهم سوء العذاب 
 مـن الرمحـة أو      بشيء فأن عبد الرحيم مل يشعر حنو غرميه         األمرومهما يكن من      
 حرمانـه اء حلقده وسخيمته وعزاء عن      ف وعلى العكس من هذا وجد يف شقائه ش        الرثاء،
  ...وقهره

 بالسر الرهيب وقال له     إليه سليم فأفضى    إبراهيموقد التقى يف ذلك الوقت بالشيخ         
   :بكفدهشاً وهو يضرب كفاً 

    عجائب الدنيا أستاذ إىلأنظر يا  -
  :املعهودة برزانته هز رأسه استهانة وقال إبراهيمولكن الشيخ 

وهـا  ) ب الخترمت الواقع    لو اطلعتم على الغي   ( :احلكيمامل تسمع يا بىن بالقول       -
 بالرثاء مـىن    أحقأنت ذا تطلع على خبيئة اكرب الناس حظاً من حسد الناس فكيف جتده              

   كذلك ؟ أليس.. .ومنك
   :حبدةفتغلب طبع الشاب املريض عليه وقال 



 بل أن شقاءه يهونه املال      .شقاء لست اقل منه شكوى أو       .ابراهيمكال يا شيخ     -
واقع اذا كان يبـسط     :الشيخكيف ا ...  اخترمت الواقع ؟   أتقول ،شىء فال يهونه    شقائي أما
 أخـوات شيخاً وعـشر    أباً   عاتقي وفقراً مدقعاً ويضع على       تافهاً مامى مستقبالً مظلماً  أ

  وعمتني ؟ 
  : فقال الشيخ

 ترى أنه يرزق الطري على غصون الشجر ويطعـم          أال :خملوقاتهأن اهللا ال ينسى      -
   ؟ األرضالنمل يف سراديب 

 عبد الرحيم جاد الكاتب بنيابة املنيـا        أما سائغا، حقاً أن النمل جيد رزقه        أرى -
 معـديت  الطعمية تأكـل     وأصبحت األسبوع، يوماً واحداً يف     أال فال يذوق اللحم     األهلية
   تأكلها اليت معديتوليس 

  :اهلادئةفقال الشيخ بلهجته 
   ونناملؤمالقناعة مالذ  -
 والظاهر أن   .ويشقى الكل يشكو    .الشكوى عن   نين ال   أنا مجيعاً مؤمنون ولكننا    -

فهز الشيخ سليم رأسـه     :واحبدةىن هبا تطرب ألنات الشكوى      أ وك .البالءالدنيا هي اصل    
   :حبدةبقوة وقال 
 احلقيقيـة فنخلـق     أسبابه بغري   الشيء نرتكبها أن نعلل     اليت األخطاءمن اخطر    -
 ومثل اهتامك الساذج هذا للدنيا      لعالج،ا على   مشكال غري قابل للحل ومستعصياً     ألنفسنا
 ما ذنب   .األربعاء أو العني احلاسدة أو لتناول اللنب والسمك يوم          للشيطاناهتام العوام    مثل

 والشراب واالستهتار حىت    األكل بك يفرط يف     املنياوي جعلت   اليتالدنيا ؟ هل الدنيا هي      
 يف  اجلـوهري سان هو السبب     بالسوء ؟ اإلن   األمارة هي نفسه    أم ؟   لألمراضوقع فريسة   

 وقدمياً خربت   الشكوى، سعيد ال يعرف     إنسان أنا   .بىن يا   أنظر إىل .شقائها نفسه أو    إسعاد
 كـذا مـن     إال يأكل   أال كحايل حرى مبن كان حوله      :جادا لنفسيبعني فاحصة وقلت    

 كيت وكيت من الثياب وأن تقتصر مالهيه على هـذا وذاك مـن              إال يرتدى   وأالالطعام  
 سواه حىت أنه ال يوجد من       أتطلع إىل  عنه وال    أحيد واتبعت نظاماً دقيقاً ال      .الربيئةهي  املال

 .به أتلهي ما   إالرتديه وال من املالهي     أ ما   إال وال من الثياب     آكله، ما   إالالطعام يف الدنيا    



 اهللا فـضلين ت بذكر مـن  يفلم ارمق بعني احلسد من فضلهم اهللا على باآلالء والنعم وتعز       
ىن عـن الـشكر     اسعيداً ال يىن لس   قانعاً   حيايت وعشت   حظيم فقدر هلم حظاً دون      عليه

 هبا اذا راض نفـسه علـى        يفوز ولكل حياة سعادة توائمها يستطيع اإلنسان أن         .واحلمد
 واألحـالم مـاىن   أل ا يان:جامح هتيم نفسي ولو أىن تركت     .النظرالرضاء والقنوع وسداد    

  : فقال عبد الرحيم بتمرد جامح.. .شيئا شكواي جتدين شقاء وشكوى ومل ألضلتيناخللب 
 ماذا كان يكون حال الدنيا      أدرى وأنا ال    .املوتاذا كانت هذه هي القناعة فهي       " 

 ؟ هل كانت تستغل املناجم وتستثمر       أمريكا هل كانت تكتشف     .هذهلو آمنت حبكمتك    
 أسـتطيع هـل   ...  واألنظمـة ؟   املباديءهل كانت تقوم الثورات وختلق      ... راضى ؟ ألا

 واصطاف  أسوان يف   أشىت وأن   وأىب، وأن اسعد اخوتى     نفسي،بالقناعة أن آكل ما تشتهيه      
؟ هل السعادة أن اقنع     ...وبنات بنني امرأة حسناء واخلف     أتزوجوأن  .. .اإلسكندريةيف  

وأنه ال توجـد هبـا   .. .املدمس بأنه ال يوجد طعام يف الدنيا سوى الطعمية والفول          نفسي
  ..."مل تر فيها نساء قط ؟ وأنه.. .املهلهلةذه البذلة القذرة  هإالثياب 

  :لوقا إبراهيمفضحك الشيخ   
فكما يـشكو   .  والذي ال يقنع ال يقنع ولو ملك الدنيا        .ةال قناع املسألة قناعة أو    "

 كان ذلك كذلك فما جدوى التغـيري        وإذا .املنياوي يشكو حممد بك     افتدىعبد الرحيم   
مهال فقد وجبت صالة العصر وليس لدى متسع مـن          .. .علىراض   هتم باالعت  أراك... ؟

 ذهب كأبنـاء    التراب إىل  اذا استطعت أن حتول      :واحدة كلمة   إال لك   أقولالوقت ولن   
ولكنه ال يـستطيع أن حيـول        .." غري هذين؟   هل جتد سبيال   .فاقنعواال  .. .فافعل أمريكا

ى حـول   املنيـاو حممد بك    وهل كان    .ويرضى وال يستطيع أن يقنع      ذهب، التراب إىل 
ومع هذا فيها مـن     ...  ذهب؟ تراباً إىل  ذهب ؟ وهل يف مصر كلها من حول          تراب إىل ال

  ... ما ذنبه أن يكون هذا نصيبه من الدنيا ؟.التراب يف يتقلب على الذهب واغلبها ميرغ
 واسـتدعى   .القـراء   يذكر وأنتهي التحقيق يف جرمية الصراف بالقبض عليه كما         

 ليخربه مبا اختذته النيابة حنوه مـن  املنياوي املنيا حضرة صاحب العزة حممد بك    رئيس نيابة 
 ولكنه مل   الثالثة، دار النيابة فرآه عبد الرحيم للمرة        الوجيه إىل  وحضر   السرية، اإلجراءات

 له، نعم مل يزل يعده عدوا       .السابقتني هبا يف املرتني     إليه نظر   اليت هذه املرة بالعني     إليهينظر  



ال  يقول له    كأنهوقد ابتسم ملرآه ابتسامة ساخرة       .حال إيهنه عدو حقيق بالرثاء على      ولك
 فأنا اعلم مبا وراء هذا احلسن والشباب من الـبالء           مرحا، األرض وال متش يف     عجبا، هتت

  والشقاء 
أال !... آه لو تعلن سرائرهم لألعني كوجوههم وثياهبم        !... آه لو يتكاشف الناس     

  ...كألعوبة بائسة ؟يبدون حينذاك 
 ؟ من الـذي     املزري تلعب هبم على هذا الوجه       اليتولكن ما عسى أن تكون اليد         

 اإلنسان نفسه كما يظن الـشيخ       أم هو،الدنيا كما ظن    . .احملزنحيمل تبعة هذا السخف     
  ... ؟إبراهيم

 


